Deze Week
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Deze week is de laatste week dat er gespaard kan worden voor de
actie “Jumbo-sparen-voor-je school”. In de hal staat een zuil waarin we
tot en met dinsdag 20 november de spaarpunten verzamelen. U kunt
deze punten ook zelf invoeren op de site van ‘Jumbo Sparen voor je

1839

School’. De tussenstand is momenteel
We gaan toch zeker de 2000 halen???

punten!!!

Het is deze week de ‘Week van de Mediawijsheid. De groepen 7 en 8 nemen
dagelijks deel aan de zgn. Mediamasters. Spelenderwijs worden de kinderen
elke dag een beetje mediawijzer.
Jaarlijks komen er stagiaires uit Duitsland om een kijkje te nemen in het
Nederlandse onderwijssysteem. Dat is ook nu weer het geval. Zij zullen een
periode van 3 weken stage lopen in de groepen 1, 2 en 3.
Deze week vinden de kind-oudergesprekken plaats. Hiervoor heeft u een
uitnodiging via Walvi gekregen en heeft u zich ook kunnen aanmelden
Onze schoolmaatschappelijk werker, Marjolijn Bruinsma, stelt zich onderaan
deze Deze Week voor.

maandag

Vorige week heeft RTV-Maastricht filmopnames gemaakt in groep 8. De
kinderen werden geïnterviewd over hun kennis van mediawijsheid. Deze week
zijn de filmpjes op RTV-Maastricht te zien.
Juf Karin Sanders is vandaag de juf in groep 3
Juf Ine L. en juf Iris vervangen vandaag in groep 7

dinsdag

Handvaardigheid in groep 3 en 7 met ouderhulp.
Voor groep 6 is er vandaag weer blazersklas, verzorgd door
muziekdocenten van de Koninklijke Harmonie de Ster van Maastricht.
Vanmiddag is er een tentoonstelling van 14.45-15.15 uur voor de ouders en
familie van de kinderen uit de plusklas. Zij zullen hier tekst en uitleg geven bij
hun werkstukken.
Onderbouwvergadering na school.

woensdag

Juf Karin Sanders is vandaag de juf in groep 2
Juf Silvie is vandaag de juf in groep 8
Er is een bijeenkomst m.b.t. VVE met juf Desiree (van de peuters), juf Petra
en juf Ine L.
Juf Karin Sanders is de juf in groep 2
Juf Iris vandaag de juf in groep 5a, want juf Angelique is naar een scholing
i.v.m. haar taak als anti-pestcoördinator.
Groep 4 en de helft van de kinderen van groep 1 bezoekt vandaag de
boot van Sinterklaas
Communievoorbereiding op school voor de kinderen uit groep 4 die hun
Eerste Heilige Communie doen. Deze begint iets later omdat groep 4 eerst
naar de boot van Sinterklaas gaat.
Naschoolse sportlessen voor de groepen 3 en 4 georganiseerd door de

donderdag

vrijdag

sportkundestagiairs Yari en Noël.
Handvaardigheid voor de groepen 5b en 6 met
ouderhulp
Groep 2 en de helft van groep 1 bezoekt vandaag
de boot van Sinterklaas
Groep 8 heeft een natuurles van het CNME
Groep 5 gaat ‘Sint-kienen’ bij verzorgingstehuis
Larisa. Zii gaan daar lopend onder leiding van de
leerkracht naar toe.

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Marjolijn Bruinsma en vanuit welzijnsorganisatie Trajekt
(www.trajekt.nl) ben ik verbonden als schoolmaatschappelijk aan
basisschool St. Oda.
Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen.
Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet, zal ik vertellen waarom ik op school ben en
wat ik precies doe.
Waarmee kunnen kinderen, ouders en/of leerkrachten bij mij terecht?
School is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen.
Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om ‘dicht bij huis en school’
hulp te bieden aan ouders en kinderen en ondersteuning te geven aan de
leerkracht.
Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van
heeft.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en
leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en
problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de
thuissituatie.
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
- Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
- Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
- Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
- Heeft uw kind last van de scheiding?
- Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen?
- Is er sprake van pesten of gepest worden?
- Hebt u vragen rondom rouwverwerking?
- Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
- Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
- Heeft u vragen of zorgen over uw financiën of rondkomen met uw inkomen?
- Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?

Bereikbaarheid, een afspraak maken?
U kunt altijd contact met mij opnemen wanneer u vragen heeft of een probleem waar u
hulp bij nodig heeft, of wanneer u een gesprek wilt. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht

of intern begeleider verwezen wordt. Samen en in overleg met u kunnen we bekijken hoe u
en uw kind het beste geholpen kunnen worden.
De afspraken met ouders kunnen op school, op het kantoor van Trajekt of bij de ouders
thuis plaatsvinden. De gesprekken met leerlingen vinden doorgaans op school plaats.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar
toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten
verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Contactgegevens: O6-15003526 / marjolijn.bruinsma@trajekt.nl

